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KUCHYNE

Nová
generácia
kuchýň

XL

Počas 20 rokov sa kuchyne z Decodomu
stali súčasťou mnohých slovenských ale aj
európskych rodín. Rozumieme individuálnym
potrebám rodinného kruhu a preto je ponuka
kuchýň Decodom naozaj pestrá.
Kuchyne Family sú veľmi flexibilné a ponúkajú
veľa možností, aby ste si svoju kuchyňu mohli
prispôsobiť na mieru svojim požiadavkám
a potrebám. Ale vplyv zvyšujúcej sa populácie
priniesol požiadavku na zmenu ergonómie
skriniek.
Prinášame novú generáciu kuchýň Family XL
a Family XL-T, optimálne kombinuje zväčšený
objem úložného priestoru s vyššou pracovnou
plochou.

XL
KUCHYNE
Prinášame novú
generáciu kuchýň
Family XL, ktorá optimálne kombinuje
zväčšený objem úložného priestoru s
vyššou pracovnou plochou.
Zakladné parametre týchto kuchýň sú :
aplikovateľné pre všetky modely
kuchýň Family
zväčšená výška spodných skriniek
na 770 mm
výška pracovnej plochy 934 mm
zväčšená výška potravinových
a spotrebičových skriniek na 2018 mm
a 2210 mm
zväčšená kapacita úložného priestoru
o 20 l
nové členenie zásuviek
spodné skrinky kombinovateľné so
súčasnými hornými skrinkami

Ester
KUCHYNE

Nadčasová kuchyňa s hladkými prednými
plochami využíva možnosť kombinovať
jednofarebné dekory s príjemnými drevodekormi.
Priama zostava s pracovným ostrovom , ktorý má
využitie aj na sedenie je vyskladaná zo skriniek
generácie Family XL. Hladká plocha dvierok
dá naplno vyniknúť tvaru úchytky, ktorý je v
trendovom tmavom prevedení.

XL
08

09

biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

marigold
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

biela arctic

grafit

pino aurelio

magnólia

dub
san remo sand

dub bardolino

dub arlington

dub wotan

kašmír

Ima2
KUCHYNE

Kompozícia horných skriniek po strop je veľmi
praktická, hlavne v malých priestoroch na zväčšenie
úložného priestoru. Otvorené dispozície si v interiéroch našli svoje trvalé miesto. Vďaka univerzálnemu riešeniu skriniek kuchyňa v jednotnom dizajne
môže byť prepojená s obývačkou alebo jedálňou.
Obľúbený model IMA 2 s integrovanou úchytkou vo
farbe titán je tiež v ponuke kuchýň Family XL.

biela
polievaná
vysoký lesk

XL
10

11

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

oxid červený

zelená lesná

chromix
strieborný

ferro bronzový

dub halifax
biely

jaseň horský

XL-T
KUCHYNE
Kuchyne Family
XL-T bezúchytková
alternatíva
otvárania
O tom, že v jednoduchosti je krása, sme sa
presvedčili už mnohokrát. A pri kuchyniach zvlášť.
Používame ich každý deň, niekedy v kľude
a inokedy zase pod tlakom hladnej rodiny.
Náš vývojový tím sleduje trendy, záleží im na
vašom komforte, a preto ponúkame alternatívu
otvárania dvierok. Dvierka sú bez úchytky,
priebežný hliníkový T profil vytvára priestor
pre ich pohodlné uchytenie a otvorenie. T-profil
je v ponuke v prevedení nerez, čierna a biela
,vyznačuje sa dlhou životnosťou a zároveň
je dizajnovým prvkom modernej minimalistickej
kuchyne.
Horné skrinky bez úchytky sa otvárajú pomocou
systému TIP-ON alebo s elektrickou podporou
SERVO-DRIVE. Stačí ak na dvierka mierne
zatlačíte. Týmto spôsobom dokážete skrinku
otvoriť aj s plnými rukami.

Jela
Model Jela ponúka nový odtieň cosmos grey v matnom
prevedení. Kuchyňa navrhnutá v tomto modely v
kombinácii s T profilom môže mať bezúchytkové
otváranie. Tmavý odtieň cosmos grey v kombinácii
s dekorom Dub Halifax biely zaujme na prvý pohľad
zákazníka, ktorý chce kuchyňu jedinečného vzhľadu.

KUCHYNE

XL-T
14

15

kašmír
vysoký lesk

šedý kameň
vysoký lesk

cosmos grey

chromix
strieborný

buk sand

dub halifax
biely

dub craft tabak

oxid
červený

KUCHYNE

zelená
lesná

chromix
strieborný

ferro
bronzový

dub halifax
biely

Rea

jaseň
horský

XL-T
16

17

Pravouhlé línie a hladký povrch kuchyne Rea je zaodetý
do trendových farieb, ktoré sú inšpirované prírodou a
konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. Betón ,zelená
lesná, hrdza a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný
charakter, ktorý dotvára bezúchytkové prevedenie dvierok,
použitím horizontálnych a vertikálnych T-profilov. Akcentom
sú drevinové vzory dubu a jaseňa.

Kuchyne

Viac ako 20 rokov prinášame vám kvalitné
kuchyne , ktoré vyrábame s láskou k poctivému
remeslu . Kuchyne Family ponúkajú nielen
technické riešenia , ale aj širokú ponuku skriniek,
modelov v rôznych atraktívnych tvaroch a
dekoroch.
24 modelov, portfólio pracovných dosiek a
korpusov neustále aktualizujeme o trendové
farby. Špecializujeme sa na výrobu kuchýň,
ale zároveň si uvedomujeme aktuálne trendy
v bývaní , ktoré snáď najviac charakterizuje
prepojený priestor kuchyne a obývačky.
Harmonické spojenie týchto priestorov je možné
vďaka unikátnemu interiérovému konceptu
Route, ktorý sme vytvorili. Obývačka je vyrobená
z rovnakých materiálov a dekorov ako kuchyňa
a spoločne vytvárajú harmonický celok.

MODERNÉ KUCHYNE

Rea
KUCHYNE

KUCHYNE
22

23

XL

oxid
červený

zelená
lesná

chromix
strieborný

ferro
bronzový

dub halifax
biely

Rea

jaseň
horský

24

25

Pravouhlé línie a hladký povrch kuchyne Rea je zaodetý
do trendových farieb, ktoré sú inšpirované prírodou a
konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. Zelená lesná,
hrdza, kov, betón a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný
charakter. Akcentom sú drevité vzory dubu a jaseňa.

Ima
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
26

27

biela
polievaná
vysoký lesk

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

oxid
červený

zelená
lesná

chromix
strieborný

ferro
bronzový

dub halifax
biely

Ima

jaseň
horský

28

29

Minimalizmus v kuchyni je naplno realizovaný v novom modeli
kuchyne Ima. Čerešničkou na torte nadčasových hladkých línií
je použitie trendovej integrovanej úchytky nerezovej farby pre
kuchyňu Ima alebo pre kuchyňu Ima 2 vo farbe titánu.

Ima2

Otvorené dispozície si v interiéroch našli svoje trvalé
miesto . Vďaka univerzálnemu program ROUTE , súčasťou
kuchyne môže byť jedáleň, obývačka, ale aj home office
kútik ako je to v tejto kuchyni . Farebná paleta dekorov
modelu IMA 2 s integrovanou úchytkou je určená pre tých
čo sa neboja farieb a radi experimentujú .

biela
polievaná
vysoký lesk

30

31

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

oxid červený

zelená lesná

chromix
strieborný

ferro bronzový

dub halifax
biely

jaseň horský

Tilia
KUCHYNE

KUCHYNE
32

33

XL

Tilia

biela
polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná
perlička
vysoký lesk

chilli
polievaná
vysoký lesk

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

šedý kameň
polievaná
supermat

šedá
polievaná
supermat

čierna
polievaná
supermat

bridlica čierna

dub kronberg
svetlý

dub
san remo sand

dub wotan

dub riviera
mountain

dub halifax
tabak

Prémiové materiály a technológie vytvárajú
z napohľad bežnej kuchyne nevšedný skvost.
Jemná elegancia vynikne aj vďaka úchytke
zapustenej do hrany dvierok. Zadný panel
za hornými skrinkami je použitý namiesto
keramického obkladu.

34

35

Tilia2
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
36

37

biela
polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná
perlička
vysoký lesk

chilli
polievaná
vysoký lesk

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

šedý kameň
polievaná
supermat

Tilia 2

šedá
polievaná
supermat

Len v kuchyni, ktorá sa vám páči, vám pôjde všetko
jednoducho a s radosťou. Osobitý štýl kuchynských
dvierok a ušľachtilá titánová farba úchytky vám splní
sen o novej kuchyni. Plusom je vysoká variabilita
a maximálne využitie priestoru vo vertikálnej rovine.

čierna
polievaná
supermat

bridlica čierna

dub kronberg
svetlý

dub
san remo sand

dub wotan

dub riviera
mountain

dub halifax
tabak

38

39

Ester
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
40

41

biela arctic
vysoký lesk

grafit

vanilka
vysoký lesk

pino aurelio

červená
vysoký lesk

magnólia

marigold
vysoký lesk

dub
san remo sand

tmavohnedá
vysoký lesk

dub bardolino

grafit
vysoký lesk

dub arlington

biela arctic

Ester

kašmír

Elegantná a trendová kuchyňa využíva bezúchytkové
otváranie dverí. Celkový jasne definovaný výraz, tak
nie je rušený ďalšími prvkami a preto naplno vynikne
individuálny charakter tohto modelu, ktorý dotvárajú
použité doplnky. Protiváhou k bielym predným plochám
sú otvorené kovové regále, kamenný obklad ,ale aj
dekor kameňa na pracovnej doske.

dub wotan

42

43

Tea

KUCHYNE
44

45

KUCHYNE

XL

Tea

Trendový model kuchyne Tea je riešený veľkoryso
hlavne v spodnej časti. Obľúbené usporiadanie
skriniek do ostrovného riešenia prirodzene spája
kuchynskú linku s obývačkou či jedálňou. Otváranie
skriniek je riešené bezúchytkovým systémom.

46

47

mušľa
vysoký lesk

cement

plower mat

dub halifax
tabak

dub kronberg
svetlý

Gala
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
48

49

Gala

Jemná a elegantná. Úchytky na hrane
dvierok sú obľúbené hlavne kvôli
pútavému estetickému vzhľadu,
zvýrazňujúcemu jednotlivé línie.
Jednoduchá údržba a vysoká bezpečnosť
sú v tejto kategórii samozrejmosťou.

biela
vysoký lesk

50

51

ivory
vysoký lesk

šedá
vysoký lesk

pino aurelio

kašmír

šedý kameň

šedá diamant

dub arlington

Elis
KUCHYNE

KUCHYNE
52

53

XL

Elis
biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

biela arctic

dub bardolino

Elis je kuchyňa neopakovateľného imidžu,
pretože nie všetko musí byť skryté za dverami.
Otvorené police dodajú kuchyni senzitívny
vzhľad. Kombinácia lesklých plôch, doplnená
o matné vyhotovenia drevín, vytvára kuchyňu
s nevšednosťou a originalitou.

54

55

Iris
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
56

57

Iris

Vstúpte do sveta elegancie a komfortu. Vaša kuchyňa si
zaslúži maximálnu pozornosť . Stále žiadaná kombinácia
bielej s prvkami drevodekoru dodá interiéru dynamiku
a potrebnú energiu. Hladká, čistá línia kuchyne
je dosiahnutá bezúchytkovým riešením zásuviek ,ale aj
horných výklopných skriniek.

58

59

biela polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

čierna
polievaná
supermat

bridlica čierna

šedá polievaná chilli polievaná biela polievaná
perlička vysoký
vysoký lesk
supermat
lesk

dub kronberg
svetlý

dub
san remo sand

dub wotan

kašmír
polievaná
supermat

šedý kameň
polievaná
supermat

dub riviera
mountain

dub halifax
tabak

šedá polievaná
supermat

Jela
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
60

61

Jela
Elegantná kombinácia drevodekorov
s vysokolesklými dvierkami vás zaujme
na prvý pohľad. V kombinácii s úchytkou
podľa vášho výberu vám umožňuje
popustiť uzdu fantázii a vytvoriť tak
kuchyňu jedinečného vzhľadu.

62

63

kašmír
vysoký lesk

šedý kameň
vysoký lesk

cosmos grey

chromix
strieborný

buk sand

dub halifax
biely

dub craft tabak

Leandra
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
64

65

Leandra

vanilka

Nadčasová kráska. Ani dlhé roky na trhu neuberajú
tomuto modelu na kráse. Obmenou trendových dekorov si
neustále dokáže udržať popredné miesto v srdciach našich
zákazníkov. Špecificky zaoblené hrany , masívna hrúbka
dverí , dekor prírodného dreva sú dôležitými znakmi dizajnu,
ktorý sa tak ľahko neopozerá .

66

67

pino aurelio

dub san remo
sand

dub riviera
mountain

Cora
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
68

69

Cora
biela vysoký
lesk

ivory vysoký
lesk

šedá vysoký
lesk

pino aurelio

dub nelson

Nadčasový dizajn hladkých predných plôch a technické
prevedenie ABS hrán je zárukou dlhotrvajúcej kvality
.Kombinácia kašmíru a bieleho dekoru pino aurélio rozjasní
každý interiér a je ľahko kombinovateľná s dekoračnými
prvkami rôznych farieb. To predurčuje jej vhodnosť do
otvorených dispozícií.

piesok

kašmír

šedý kameň

šedá diamant

dub arlington

dub bardolino

70

71

Carmen
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
72

73

biela arctic

vanilka

kašmír

pino aurelio

Carmen
Hranaté línie kuchynskej linky Carmen umocňujú akcentové boky, ktoré
sú použité na ohraničenie jednotlivých blokov skriniek. Za pozornosť stojí
aj integrovaný stôl vytvorený z jedného kusa pracovnej dosky. Jemné
skosenie predných plôch dotvára moderný vzhľad a striedmu eleganciu.

74

75

magnólia

dub san remo
sand

KLASICKÉ
KUCHYNE

Lada
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
78

79

biela arctic

Lada

Kombinácia tradičných a moderných farieb dodá vášmu
interiéru dynamiku, ktorá sa vám nikdy nezunuje.
Otvorené zásuvky vizuálne odľahčujú ostrovček, ktorý
poskytuje extra úložný a pracovný priestor.

80

81

magnólia

kašmír raster

cement

Manila
KUCHYNE

KUCHYNE
82

83

XL

Manila

Za jej vidieckym štýlom sa skrýva
nefalšovaná radosť a pôžitok
z varenia. Nebojte sa ju kombinovať
s hi-tech zariadením. Jej čarovný
vzhľad je dostatočne jednoduchý, aby
ladil aj s najmodernejším vybavením.

biela arctic

84

85

magnólia

vanilka patina

plower mat

cosmos grey

Lota
KUCHYNE

KUCHYNE
86

87

XL

Lota
Jemné línie frézovaných dvierok a decentné farebné
vyhotovenie majú priam liečivú silu. Vhodne zvolená
úchytka tento dojem ešte podčiarkuje. Určite
oceníte veľký ostrovček, ktorý veľkoryso dopĺňa
hlavnú pracovnú plochu.

biela arctic

88

89

kašmír

šedý kameň

fjord

cement

Rut
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
90

91

Rut

magnólia

fjord

cement

šedý kameň
raster

Klasický rámový dizjan dvierok je nadčasový
a vhodný do mnohých interiérov. Trendová ponuka
farieb posúva model Rut do ponuky top kuchýň.

92

93

Sima
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
94

95

Sima

Ak máte radi spojenie klasického dizajnu s modernými prvkami a
trendovými dekormi , táto kuchyňa je práve pre vás.
Odľahčená horná časť riešená policami , kompaktný príborník, ktorý
poskytuje dostatok úložného priestoru , krásny masívny keramický
drez, tmavé spotrebiče a k tomu odtieň dvierok cosmos grey to sú
prvky, ktoré tento klasický model robia neodoľateľným.

mušľa

plower mat

cosmos grey

dub kronberg
svetlý

96

97

Katy

KUCHYNE
98

99

KUCHYNE

XL

Katy
Model Katy - kazetový tvar dverí s hlbším záfrezom vďaka
farebným dekorom, ale aj mnohým detailom drží si popredné
miesto v predaji klasických kuchýň. Kuchyňa je opticky príťažlivá ,
má v sebe eleganciu a správne zvolené doplnky to iba umocňujú.
Kombináciou s programom TIROL je možné zariadiť priestor celého
bytu v jednotnom dizajne.

biela arctic

cosmos grey

pino aurelio

vanilka patina

kašmír raster

dub riviera
mountain

dub halifax
tabak

100

101

Raduza
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
102

103

Raduza
Vlajková loď klasického vzhľadu. Táto kuchyňa v sebe spája eleganciu, tradičné
materiály a najmodernejší technologický spôsob výroby. Dýhované predné plochy
s hodnotnými technickými prvkami uspokoja aj náročnejšieho zákazníka.

104

105

dýha
vanilka

dýha
kašmír

Astoria
KUCHYNE

KUCHYNE
106

107

XL

Astoria
Model charakterizuje obľúbený , tradičný, frézovaný tvar dverí,
police zaoblených tvarov , ozdobné pilastre a štýlová rímsa. V
horných presklených , skrinkách s vnútorným osvetlením pekne
vynikne porcelán po babičke. Ak chcete mať romantickú kuchyňu
tento model vám ju určite vytvorí.

108

109

biela arctic

mušľa

pino aurelio

vanilka patina

dub bardolino

dub riviera
mountain

Bibiana
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
110

111

Bibiana

pino aurelio

Tvar dverí pre zdôraznenie štýlu kuchyne urobí veľmi veľa. Deliaca mriežka na dverách
so sklom jasne vyhraňuje štýl tejto kuchyne. V správnej kombinácii s úchytkami
a rustikálnym digestorom je jasnou voľbou pre ľudí s vkusom pre pekné veci.

112

113

vanilka patina

dub riviera
mountain

kašmír raster

dub halifax
tabak

Dona

KUCHYNE
114

115

KUCHYNE

XL

Dona

šedá

pino aurelio

dub san remo
sand

dub nelson

Vybočte zo zaužívaných stereotypov
a opustite zaužívané cestičky. Elektrická rúra
so zabudovanou chladničkou je s kuchyňou
netradične spojená otvorenými policami.
Príjemná atmosféra a priateľská pohoda sa
stanú vašimi každodennými spoločníkmi.

116

117

Porta
KUCHYNE

KUCHYNE

XL
118

119

Porta
Línia horných skriniek zasahuje takmer až po podlahu
a opticky ohraničuje kuchynskú linku v priestore.
Kombináciou rovných pravouhlých línií výplní vlysov
a trendových úchytiek sa jej dizajn ešte zvýrazňuje.

vanilka

pino aurelio

vanilka patina

dub bardolino
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Route
122
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Route

Obývačka a kuchyňa sú už v dnešnej dobe
prepojené do jedného celku. Pri zariaďovaní
takýchto interiérov je priam nutnosť
ponúknuť harmonicky zladený nábytok. Ladiť
musí farba, povrchová úprava aj materiál.
Koncept nábytku Route spĺňa všetky tieto
kritériá. Je v pravom zmysle slova krížencom
obývačky a kuchyne. Pre zákazníka to
znamená, že z každého kuchynského modelu
si pomocou špeciálnych skriniek zariadi aj
obývačku. Vysoká variabilita konceptu Route
je priam stvorená pre kreatívne nápady.
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Vysoká variabilita farieb a štýlov
Najsilnejšou stránkou nábytkovej série Route je jeho
stavebnicový princíp. Pri návrhu interiéru môžete
kombinovať farbu korpusu a dvierok, skrinky pospájať
do tvaru, ktorý bude zrkadlom vašej individuality a na
dvierka umiestniť ľubovoľnú úchytku. Ak ste boli doteraz
obmedzovaní presne stanovenými zostavami, tak teraz si
môžete vytvoriť vlastný a jedinečný dizajn.
Návrh interiéru je realizovaný pomocou 3D grafického
programu s aktívnou pomocou našich poradcov.
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Detaily robia kvalitu
BEZDOTYKOVÝ
VÝKLOPNÝ
SYSTÉM

- Jemný a tichý chod
- Elektrická podpora otvárania SERVO - DRIVE
- 80.000 otváracích cyklov
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Detaily robia kvalitu
TECHNOLÓGIA
LASEROM
OPRACOVANEJ
HRANY

- Trvalá a nulová špára
- Perfektný jednoliaty vzhľad
- Vysoká odolnosť voči vode a teplote
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Detaily robia kvalitu
KOVOVÉ
ZÁSUVKY
A VÝSUVY
BLUM

- Jemné a tiché dovieranie
- Nosnosť zásuvky až 50 kg
- 100.000 otváracích a zatváracích pohybov
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Detaily robia kvalitu
VNÚTORNÉ
ČLENENIE
ZÁSUVIEK
BLUM

- Vysoký komfort pohybu
- Deliace misky z nehdrzavejúcej ocele
- Protišmykové gumy
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Základné typy skriniek

Vysvetlivky
MBA Blumotion - úchytkový systém

KUCHYNE
Spodné skrinky

MBT TIP-ON Blumotion - bezúchytkový systém

Skrinky nadstavné
výška 13,5 cm / hĺbka 56 cm

ES .. VNC
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

Skrinky nízke
výška 32,2 cm / hĺbka 56 cm

MBA/MBT ES .. VNZ
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 1ZN
šírka
45/50/60/75/80/90 cm

Skrinky závesné
výška 38,4 cm / hĺbka 56 cm

MBA/MBT ES .. 1ZZ
šírka
50/60/75/80/90 cm

Skrinky dverové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

Skrinky koncové
výška 70,6 cm / hĺbka 56 cm

MBA/MBT ES .. 2ZZ
šírka
50/60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 1ZKD
šírka
75/80/90 cm

ES 29 K

ES 23 S1D

ES .. POL
šírka
15/20/30/40/45/50/60/
75/80/90 cm

Skrinky zásuvkové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm / pri šírke 120 -hĺbka 56 cm

ES .. 1D
šírka
15/20/30/40/45/50/60 cm

Skrinky drezové
hĺbka 51 cm
výška 57,8 cm

MBA/MBT ES .. D1Z
šírka
45/60 cm

MBA/MBT ES .. 1Z alt.1
šírka
45/50/60 cm

MBA/MBT ES .. 2Z
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 3Z2
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. K
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 3Z
šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm

MBA/MBT ES .. 4Z
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

MBA/MBT ES .. 3Z VZ
šírka
45/60 cm

Skrinky spotrebičové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

MBA/MBT ES .. ER
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. O3Z1D/2D
šírka
60/80/90 cm

MBA ES .. 4Z VZ
šírka
45/60 cm

ES .. ND 1D
šírka
60 cm

ES .. 2D
šírka
60/75/80/90 cm

ES .. DZ
šírka
30/40/45/50/60 cm

ES .. 2DZ
šírka
60/80/90 cm

ES .. C
šírka
15/30 cm

MBA ES .. 2ZP
šírka
20 cm

MBA/MBT ES .. DZ
šírka
30/40/45/50/60 cm

MBA/MBT ES .. 2DZ
šírka
60/80/90 cm

MBA/MBT ES .. D1Z
šírka
60 cm

ES .. D 2D
šírka
60/75/80/90 cm

ES .. D KUV
šírka
45/50/60 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.1
šírka
45/50/60/75 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.2
šírka
45/50/60/75 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.3
šírka
45/50/60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.4
šírka
45/50/60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. KD
šírka
75/80/90/120 cm

výška 70,6 cm

ES .. D 1D
šírka
45/50/60 cm

Skrinky rohové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

ES .. ER2
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. OKI1D/2D
šírka
60/80/90 cm

MBA/MBT ES .. KI
šírka
60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. OKD2D
šírka
80/90 cm

MBA/MBT ES .. 2ZI alt.1
šírka
60/75/80/90 cm

MBA/MBT ES .. 2ZI alt.2
šírka
60/75/80/90 cm

Skrinky spotrebičové
výška 89,6 cm / hĺbka 56 cm

výška 90,3 cm

MBA/MBT ES 60 ERP 1Z
šírka
60 cm

CHN 1D
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .. 3ZI
šírka
60/80/90 cm

K .. U
šírka
45/60 cm

K .. UV
šírka
45/60 cm

ES .... R 1D
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

Skrinky ostrovné
výška 70,6 cm / hĺbka 82,5 cm

ES .... R 1D 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ES .... R 1Z
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ERS1
šírka
60 cm

MBA/MBT ERS2
šírka
60 cm

MBA/MBT EMRS1
šírka
60 cm

MBA/MBT EMRS2
šírka
60 cm

MBA/MBT ES .... R 1Z 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA/MBT ER 3Z/3ZV
šírka
60 cm

ES .... K 836
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

ES 90 RL

MBA/MBT ERN 1Z
šírka
60 cm

MBA/MBT ERN DZ
šírka
60 cm

MBA/MBT MRN1 2Z
šírka
60 cm

MBA/MBT MRN2 3Z
šírka
60 cm

MBA/MBT VN 1Z
šírka
60 cm

PO .. S 1D
šírka
30/45/50/60 cm

MBA/MBT ERKS 2Z
šírka
60 cm

MBA/MBT ERKS 2Z1D
šírka
60 cm

ES 99 S 1280
šírka
60 cm

ES .. LFS
šírka
30/45 cm

MBA/MBT ES .. P4Z
šírka
45/50/60/80/90 cm

MBA ES .. STS
šírka
45/50/60 cm

CHU 9 / CHUV 9
šírka
60 cm

CH KT5 / CH KT5V
šírka
60 cm

136

CH KT8 / CH KT8V
šírka
60 cm
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MBA/MBT ES .. OK 1D/2D
šírka
60/80/90 cm

CHS 1D
šírka
60 cm

CHS 2D
šírka
60 cm

VS 1D
šírka
60 cm

MBA ES .. ST / STV
šírka
45/50/60 cm

PO / POV .. 4D
šírka
90 cm

MBA ES .. P / PV AL1/AL2
šírka
90 cm

Skrinky potravinové
výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm

ES 99 KS 1280
šírka
60 cm

PO / POV .. 2D
šírka
30/45/50/60 cm

PO / POV .. 3D
šírka
30/45/50/60 cm

ES .. LF / LFV
šírka
30/45 cm

MBA/MBT ES .. PT / PTV
šírka
45/50/60 cm

Skrinky závesné nad umývačku riadu
výška 124,8 - 144 cm celková výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm

MBA/MBT EMR 1ZA/1ZAV MBA/MBT EMR 2ZA/2ZAV MBA/MBT MRK 2ZB/2ZBV MBA/MBT MRK 3ZB/3ZBV
šírka
šírka
šírka
šírka
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

ES .. O2D
šírka
40/60 cm

ES 89 RD

Skrinky spotrebičové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky spotrebičové
výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm

CHU 7 / CHUV 7
šírka
60 cm

ES .... K
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

Skrinky potravinové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky rohové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

VS 2D
šírka
60 cm

Vybrané skrinky vieme rozmerovo upraviť podľa Vašich potrieb. V ponuke sú aj skrinky
so sklenými dvierkami a skrinky so sklenými dvierkami v hliníkovom ráme. Rozmery sú
udávané ako rozmery samotných korpusov, bez výšky nožičiek (+12,4 alebo 18 cm), bez
presahu predných plôch (+1,8-2,2 cm podľa hrúbky prednej plochy) a bez presahu pracovnej
dosky. Viac informácií vám poskytnú profesionálny poradcovia priamo v predajniach.

CHU 12 / CHUV 12
šírka
60 cm

MBA/MBT CH 1Z1D / 1ZV2D
šírka
60 cm

CHU 22 / CHUV 22
šírka
60 cm

ZU 7 / ZUV 7
šírka
60 cm

ZU 4 / ZUV 4
šírka
60 cm

ZU 6 / ZUV 6
šírka
60 cm

Skrinky nadstavné
výška 32,5 - 51,2 cm / hĺbka 56 cm

EH .. XHK/XHKT
šírka
45/50/60/90 cm

EH .. XN 1D
šírka
45/50/60 cm

EH .. XN 2D
šírka
90 cm

XL

KUCHYNE
Spodné skrinky

Skrinky nízke
výška 38,4 cm /
hĺbka 56 cm

Skrinky dverové
výška 77,0 cm /
hĺbka 51 cm

MBA P384 ES .. 1ZN
šírka
45/50/60/75/80/90 cm

S770 ES .. 1D
šírka
15/20/30/40/45/50/60 cm

Skrinky zásuvkové
výška 77,0 cm /
hĺbka 51 cm

S770 ES .. 2D
šírka
60/80/90 cm

Skrinky rohové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

S770 ES .... R
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

Skrinky drezové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

MBA S770 ES .. 2ZP
šírka
20 cm

MBA S770 ES .. DZ
šírka
30/40/45/50/60 cm

MBA S770 ES .. 2DZ
šírka
60/80/90 cm

MBA S770 ES .. DZ PK
šírka
60 cm

MBA S770 ES .. DZ FL
šírka
45/60 cm

MBA S770 ES .. 1Z
šírka
45/50/60 cm

MBA S770 ES .. 3Z
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

MBA S770 ES .. 4Z
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

S770 ES .. D 1D
šírka
45/50/60 cm

S 770 ES 90 RL

MBA S770 ES .. ER
šírka
60 cm

MBA S770 ES .. KER
šírka
60 cm

MBA S770 ES .. KI
šírka
60/80/90 cm

MBA S770 ES .. 3ZI
šírka
60/80/90 cm

.. /770
šírka
45/60 cm

O770 ES .. O2D
šírka
40/60 cm

MBA ER 3Z / 3ZV
šírka
60 cm

MBA KER 3Z/ 3ZV
šírka
60 cm

MBA EMR 1ZA / 1ZAV
šírka
60 cm

MBA EMR 2ZA / 2ZAV
šírka
60 cm

CHU 11 / CHUV 11
šírka
60 cm

CHU 12 / CHU 12V
šírka
60 cm

CHU 22 / CHU 22V
šírka
60 cm

S770 ES .. D 2D
šírka
60/80/90 cm

S770 ES .. D K765
šírka
45/50/60 cm

MBA S770 ES .. 1 ZD
šírka
45/50/60 cm

MBA S770 ES .. KD
šírka
80/90 cm

PO / POV .. 3D
šírka
30/45/50/60 cm

MBA ES .. ST / STV
šírka
45/50/60 cm

ES .. F / FV
šírka
30/45 cm

MBA W770 ES .. KI
šírka
60/80/90 cm

MBA W770 ES .. 3ZI
šírka
60/80/90 cm

.. /770
šírka
45/60 cm

MBA ES .. ST / STV
šírka
45/50/60 cm

ES .. F / FV
šírka
30/45 cm

Skrinky potravinové
výška 201,8 - 221,0 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky ostrovné
výška 77,0 cm / hĺbka 82,5 cm

Skrinky spotrebičové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

S 770 ES .... K
šírka
105x60/110x65/
120x60/125x65 cm

MBA S770 ES .. K
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

MBA O770 ES .. OK 1D/2D MBA O770 ES .. O3Z 1D/2D MBA O770 ES .. OKI 1D/2D
šírka
šírka
šírka
60/80/90 cm
60/80/90 cm
60/80/90 cm

MBA O770 ES .. OKD 2D
šírka
80/90 cm

PO / POV .. 2D
šírka
30/45/50/60 cm

Skrinky spotrebičové
výška 201,8 - 221,0 cm / hĺbka 56 cm

ER 2D / 2DV
šírka
60 cm

XL-T

KUCHYNE
Spodné skrinky

KER 2D / 2DV
šírka
60 cm

Skrinky dverové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

V770 ES .. 1D
šírka
15/20/30/40/45/50/60 cm

Skrinky zásuvkové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

V770 ES .. 2D
šírka
60/80/90 cm

MBA V770 ES .. 2ZP
šírka
20 cm

MBA V770 ES .. 1Z
šírka
45/50/60 cm

MBA W770 ES .. K
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

MBA W770 ES .. 3Z
šírka
30/40/45/50/60/
80/90 cm

V770 ES .. D 1D
šírka
45/50/60 cm

Skrinky potravinové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky ostrovné
výška 77,0 cm / hĺbka 82,5 cm

F770 ES .. O2D
šírka
40/60 cm

MBA E770 ES .. OK 1D/2D
šírka
60/80/90 cm

Skrinky rohové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

Skrinky drezové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

MBA E770 ES .. O3Z 1D/2D MBA E770 ES .. OKI 1D/2D
šírka
šírka
60/80/90 cm
60/80/90 cm

MBA E770 ES .. OKD 2D
šírka
80/90 cm

T1282 PO .. S 1D
šírka
30/45/50/60 cm

V770 ES .. D 2D
šírka
60/80/90 cm

S770 ES .. D K733
šírka
45/50/60 cm

KER 2D / 2DV
šírka
60 cm

MBA W770 ES .. KD
šírka
80/90 cm

V770 ES .... R
šírka
115x70/130x70 cm

V770 ES .... K
šírka
115x70/130x70 cm

MBA T1282 ES .. STS
šírka
45/50/60 cm

MBA T1282 ERS1
šírka
60 cm

V770 ES .. ER
šírka
60 cm

Skrinky potravinové
výška 201,8 - 221,0 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky potravinové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

MBA T1282 EMRS2
šírka
60 cm

Skrinky spotrebičové
výška 201,8 - 221,0 cm / hĺbka 56 cm

ER 2D / 2DV
šírka
60 cm

MBA V770 ES .. 1 ZD
šírka
45/50/60 cm

Skrinky spotrebičové
výška 77,0 cm / hĺbka 51 cm

PO / POV .. 2D
šírka
30/45/50/60 cm

T1282 CHS 1D
šírka
60 cm

PO / POV .. 3D
šírka
30/45/50/60 cm

Akcentové regále
výška 77,0 cm
hĺbka 33,5 cm

MBA ER 3Z / 3ZV
šírka
60 cm

MBA KER 3Z/ 3ZV
šírka
60 cm

MBA EMR 1ZA / 1ZAV
šírka
60 cm

MBA EMR 2ZA / 2ZAV
šírka
60 cm

CHU 11 / CHUV 11
šírka
60 cm

CHU 12 / CHU 12V
šírka
60 cm

138

CHU 22 / CHU 22V
šírka
60 cm
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R770 AR ..
šírka
30/45/60 cm

výška 77,0 cm
hĺbka 58,0 cm

FL AR 30-770

N770 AR .. K
šírka
30 cm

výška 77,0 cm
hĺbka 82,5 cm

O770 AR .. K
šírka
30 cm

výška 201,8 - 221,0 cm
hĺbka 33,5 cm

R2018 / R2210 AR ..
šírka
30/45/60 cm

výška 201,8 - 221,0 cm
hĺbka 56,0 cm

R2018 / R2210 AR .. K
šírka
30 cm

KUCHYNE
Horné skrinky

XL

KUCHYNE
Skrinky výklopné
hĺbka 31,5 cm
výška 35,2 cm

EH .. NY
šírka
60/75/90/120 cm

výška 51,2 cm

EH .. HK/HKT
šírka
45/50/60/75/80/
90/105/120 cm

EH .. HK/HKT Z
šírka
60/75/80/90 cm

EH .. HK/HKT AL1/AL2
šírka
60/75/90/120 cm

EH .. HKN/HKNT
šírka
45/50/60/75/
80/90/105 cm

výška 108,8 cm

EH .. V 1D
šírka
20/30/40/
45/50/60 cm

EH .. V 2D
šírka
60/75/80/90 cm

EH .. DKV 1D
šírka
45/60 cm

EH .. DKV 2D
šírka
60/90 cm

výška 38,7 cm

EH 60 MN
šírka
60 cm

EH .. RSV
šírka
60 cm

výška 70,4 cm

EH 60 M 1D
šírka
60 cm

EH 29 KN
šírka
28 cm

EH .. RL HV
šírka
60/65 cm

výška 89,6 cm

EH 60 MV 1D
šírka
60 cm

EH .. HV 1D
šírka
30/40/45/50/60 cm

Skrinky koncové
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

výška 108,8 cm

EH .. RLV
šírka
60/65 cm

EH 60 NM
šírka
60 cm

hĺbka 86 cm

AR .. - 706 KO
šírka
30 cm

NIKA .. - 1282
šírka
30/45/60 cm

EH .. HSN / HSN SD
šírka
50/60/75/80/90 cm

EH .. NH / NH SD
šírka
50/60/75/
80/90/120 cm

EH .. YH / YH SD
šírka
60/75/80/90/105/120 cm

EH .. HS / HS SD
šírka
50/60/75/80/90cm

EH .. N POL
šírka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

Skrinky rohové
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

EH .. RN alt.1
šírka
90/105 cm

EH 29 K
šírka
28 cm

výška 70,4 cm

EH .. N 1D
šírka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

EH .. N 2D
šírka
60/75/80/90 cm

EH .. POL
šírka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

NIKA .. - 1954
šírka
30/45/60 cm

NIKA .. - 2146
šírka
30/45/60 cm

EH .. RN alt.2
šírka
90/105 cm

EH 59 RDN
šírka
59,3 cm

EH .. RLN
šírka
60/65 cm

EH 23 S 1D
šírka
23 cm

EVR 60 V
šírka
60 cm

EH .. RSN
šírka
60 cm

Skrinky spotrebičové
hĺbka 31,5 cm
výška 41,4 cm

výška 89,6 cm

AR .. - 352
šírka
30/45/60/75/90 cm

Police a regále
hĺbka 20 cm

AR .. - 1282 K
šírka
30 cm

AR .. - 1954 K
šírka
30 cm

AR .. - 2146 K
šírka
30 cm

EH .. 1D
šírka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

EH .. 2D
šírka
60/75/80/90 cm

EH 23 SV 1D
šírka
23 cm

EH 29 KV
šírka
28 cm

výška 120,8 - 140 cm / hĺbka 56 cm

EH 60 DG 414 HK/HKT
šírka
60 cm

EH .. R alt.1
šírka
90/105 cm

výška 47,2 cm

EH 60 DG 472 HK/HKT
šírka
60 cm

EH .. R alt.2
šírka
90/105 cm

EVR 60 HV
šírka
60 cm

MBA/MBT EH .. Z1 ND
šírka
40/45/50/60 cm

EH 59 RD
šírka
59,3 cm

výška 60,6 cm

výška 66,4 cm

EH 60 DG 606 HK/HKT
šírka
60 cm

EH 60 DG 664 1D
šírka
60 cm

Doplnky

výška 13 cm / hĺbka 31,5 cm

EVR 60 H
šírka
60 cm

EH 45 Z3 ND
šírka
45 cm

SPL .. x200x6
šírka
45/60/90/120 cm

AR .. - 512
šírka
30/45/60 cm

hĺbka 23 cm

SP .. x230x10
šírka
60/90/120/180 cm

EH .. DK 2D
šírka
60/90 cm

EH .. V POL
šírka
15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

EH 60 Z4 ND
šírka
60 cm

EH .. RL
šírka
60/65 cm

výška 51,2 cm

EH 60 NDF 1D
šírka
60 cm

EH .. RS
šírka
60 cm

výška 51,2 cm

EH 90 NDF 2D
šírka
90 cm

EH .. RV alt.1
šírka
90/105 cm

EH .. RV alt.2
šírka
90/105 cm

EH 59 RDV
šírka
59,3 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

EH 60 DF 1D
šírka
60 cm

EH 90 DF 2D
šírka
90 cm

EH .. YHDF
šírka
60/90 cm

NIKA .. - 704
šírka
30/45/60 cm

NIKA .. - 896
šírka
30/45/60 cm

NIKA .. - 1088
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 1400
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 1954
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 2146
šírka
30/45/60 cm

Nikové regále horné
výška 35,2 - 108,8 cm / hĺbka 33,5 cm

NIKA .. - 352
šírka
30/45/60/75/90 cm

NIKA .. - 512
šírka
30/45/60 cm

Akcentové regále spodné
výška 120,8 - 214,6 cm / hĺbka 33,5 cm

AR .. - 704
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 896
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 1088
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 704 K
šírka
30 cm

AR .. - 896 K
šírka
30 cm

AR .. - 1208
šírka
30/45/60 cm

AR .. - 1282
šírka
30/45/60 cm

hĺbka 33,5 cm

POL .. - 239/18-22
šírka
45/60/90/120/
180/240 cm

ROUTE
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EH .. DK 1D
šírka
45/60 cm

výška 89,6 cm

Akcentové regále horné
výška 35,2 - 108,8 cm / hĺbka 33,5 cm

NIKA .. - 1400
šírka
30/45/60 cm

výška 89,6 cm

výška 70,4 cm

výška 70,4 cm

EVR 60
šírka
60 cm

hĺbka 58 cm

AR .. - 706 K
šírka
30 cm

Skrinky horné
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

výška 70,4 cm

Skrinky špecifické
výška 120,8 - 140 cm / hĺbka 31,5 cm

výška 35 cm

Nikové regále spodné
výška 120,8 - 214,6 cm / hĺbka 33,5 cm

NIKA .. - 1208
šírka
30/45/60 cm

XL-T

KUCHYNE

141

hĺbka 12 cm

PRP ..
šírka
45/60/75/90 cm

PRP RD 60
šírka
60 cm

PRP RL ..
šírka
60/65 cm

ZRP ..
šírka
45/60/75/90 cm

ZRP .. H
šírka
45/60/75/90 cm

MP ..
šírka
45/50/60/75/90 cm

KR .. - 352
šírka
45/60/75/90 cm

KR .. - 704
šírka
45/60 cm

PR .. - 504
šírka
45/60 cm

Kuchyne Family 2021
DECODOM, spol. s r.o.
Pílska 7, 955 13 Topoľčany
decodom@decodom.sk
www.facebook.com/Decodom
bezplatná infolinka 0800 300 333

www.decodom.sk

farebnosť: CMYK: 0-100-64-33 | RGB: 153-0-0 | červená Pantone 194 C

Spoločnosť DECODOM si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby)
a právo tlačovej chyby. Použité fotografie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.

